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Stellingen behorend bij het proefschrift
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1. Gedurende het werkhervattingproces van werkenden die om psychische redenen verzui-
men, gaat een afname van vermoeidheid en depressieve klachten samen met een toename 
van het vertrouwen in eigen kunnen. (dit proefschrift)

2. Bij werkenden die om psychische redenen verzuimen, draagt vertrouwen in 
 eigen kunnen om het werk te hervatten bij aan daadwerkelijke werkhervatting.  
(dit proefschrift)

3. Om werkenden die langdurig om psychische redenen gedeeltelijk werken en 
gedeeltelijk verzuimen volledig te laten hervatten, is meer aandacht nodig voor 
de toepassing van hun intenties en voor oplossingen in het dagelijks werk.  
(dit proefschrift)

4. Vermijdingsgedrag speelt vrijwel geen rol in het werkhervattingsproces van werkenden 
die om psychische redenen verzuimen. (dit proefschrift)

5. Ziekteverzuim om psychische redenen duurt langer bij een geleidelijke werkhervatting 
gebaseerd op exposure-in-vivo dan bij een geleidelijke urenopbouw volgens de gebrui-
kelijke zorg van de bedrijfsarts. (dit proefschrift)

6. Verbetering van ondersteunende communicatie tijdens het proces van werkhervatting 
tussen leidinggevenden en werkenden die om psychische redenen verzuimen, is nog een 
braakliggend terrein. (dit proefschrift)

7. In steeds meer treinen zijn internetvoorzieningen aanwezig, tegelijkertijd zijn de spoor-
wegen nog steeds het grootste open riool van Nederland. 

8. In je hoofd, in je hoofd, in je hoofd kan alles, alles kan, alles gaat vanzelf ...   
(Samba Salad)

9. Gericht zijn op de volgende bal levert meer punten op dan gericht zijn op het winnen 
van de hele tennispartij.

10. Iedereen loopt zijn eigen RET-race in het leven.


